
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 02/06/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 

 Matéria para leitura: 
 

1. Projeto de Lei nº 75/2021, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Dispõe sobre a 
contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no 
Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
 
 

 Requerimentos: 
 

2. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 526/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a construção de uma 
pista de cooper na Av. Min. Dr. Elias Bufaiçal, Av. NC-1 e Rua 21, sentido Santuário Nossa 
Senhora da Salete; 

 532/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de 
semáforo no cruzamento da Avenida das Nações, Avenida Antônio Sanches Fernandes, na 
altura da Rua 17 do Setor Itaguaí; 

 533/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando roçagem do mato 
nos imóveis urbanos não edificados no Bairro Jardim Brasil; 

 534/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda a extensão da Rua Maria Tereza de Godoy, no Setor Parque Real; 

 535/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando reforma e 
ampliação das Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) do setores Jardim Paraíso II e São José; 

 536/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando  manutenção dos 
campos “terrão” do município e a elaboração de um cronograma anual de manutenção dos 
mesmos; 

 537/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando roçagem, 
revitalização da iluminação pública, patrolamento e cascalhamento das ruas do Setor Jardim 
Privé das Caldas; 
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 538/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando as 
sinalizações necessárias nos setores Caminho do Lago, Holiday e Recanto das Águas; 

 539/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem, 
limpeza do mato e troca de lâmpadas no Setor Belvedere; 

 540/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando sinalização de 
trânsito horizontal e vertical na Avenida E do Bairro Itanhangá, nas proximidades do Condomínio 
Filomeu da Cruz Vieira; 

 541/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando unidade móvel do 
hemocentro para recebimento de doação de sangue; 

 542/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando mutirão para 
atualização dos cartões de vacina das crianças; 

 543/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando aquisição e 
distribuição de medicamentos do Kit Covid no Município de Caldas Novas. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dois dias do 
mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (02/06/2021). 

 
 
 
 
 

Vereador Marinho Câmara 
Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 
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